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  117 -114تفريغ تفسير سورة األنعام من آية : 
  ) 31شريط رقم ( 

َنــاُهُم اْلِكَتــ(  ــَزَل ِإلَــْيُكُم اْلِكَتــاَب ُمَفصــًال َوالــِذيَن آتـَيـْ َتِغــي َحَكًمــا َوُهــَو الــِذي أَنـَ ــَر اللــِه أَبـْ اَب يـَْعَلُمــوَن أَنــُه ُمنَـــزٌل مــن ربــَك َأفـََغيـْ
  . )) 114وَنن ِمَن اْلُمْمَترِيَن (بِاْلَحق َفَال َتكُ 

  ] . 114[ األنعام : 
----------  

َتِغي َحَكًما (  َر اللِه أَبـْ   أي : قل هلم يا حممد أفغري اهللا أطلب قاضياً بيين وبينكم ؟) َأفـََغيـْ
أو النصـارى ليخربنـا عنـك  اجعل بيننا وبينـك حكمـاً إن شـئَت مـن أحبـار اليهـود εقال أبو حيان : قال مشركوا قريش لرسول اهللا 

  مبا يف كتام من أمرك فنزلت .
أي : أنزل إليكم القـرآن بأوضـح بيـان ، مفّصـًال فيـه احلـق والباطـل ، موضـحاً اهلـدى ) َوُهَو الِذي أَنـََزَل ِإلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصًال ( 

  من الضالل .
مشركني ، فإّن القرآن أُنزل إىل الّناس كّلهم لالهتداء به ، فكما قـال خطاب لل) إليكم  ( والضمري يف املراد بالكتاب القرآن ،  •

 )إلـيكم ( ويف قولـه  )يأيها الّناس قد جاءكم بـُْرهان مـن رّبكـم وأنزلنـا إلـيكم نـوراً مبينـاً ( قال ) مبا أنزل إليك أنزله بعلمه  (اهللا 
  هنا تسجيل عليهم بأنه قد بّلغهم فال يستطيعون جتاهًال.

َناُهُم اْلِكَتاَب وَ (    من علماء اليهود والنصارى .) الِذيَن آتـَيـْ
أهــل الكتــاب فهــو عــام مبعــىن  أي والــذين أعطينــاهم علــم التــوراة واإلجنيــل والزبــور والصــحف ، واملــراد علمــاءقــال أبــو حيــان :  •

  ص .اخلصو 
الكتــاب هــو التّــوراة املعــروف عنــد عاّمــة العــرب ،  واملــراد بالــذين آتــاهم اهللا الكتــاَب : أحبــار اليهــود ، ألنّ  : وقــال ابــن عاشــور •

ولــرتّدد أهـل مّكــة علـى منــازل اليهـود بَيثــرب وقُراهـا ولكــون املقصـود ــذا ،  وخاّصـة أهــُل مكـة ، لــرتّدد اليهـود عليهــا يف الّتجـارة
  ومل يقل : أهُل الكتاب.) آتيناهم الكتاب  (احلكم أحباَر اليهود خاّصة قال 

م جيدونه مصّدقاً ملـا يف كتـام ، وهـم يعلمـون أّن حمّمـداً ومعىن علم اّلذي ن أوتوا الكتاب بأّن القرآن منّزل من اهللا : أε   مل يَـدرس
  كتام على أحد منهم ، إذ لو درسه لشاع أْمرُه بينهم ، وألعلنوا ذلك بني الّناس حني ظهور دعوته.

  وهم أحرص على ذلك ، ومل يَّدعوه.
  يقتضي إسالمهم ألّن العناد واحلسد يصّدام عن ذلك.وعلُمهم بذلك ال 

  مثل عبدا هللا بن سَالم.،  وقيل : املراد بالذين آتاهم اهللا الكتاب : َمن أسلموا من أحبار اليهود
 ) َك بِاْلَحقبن رٌل مُه ُمنَـزق .أّن كّل ما فيه من الوعد والوعيد حلََ : أي  )يـَْعَلُموَن أَن  
  اخلطاب للرسول خطاب ألمته. :قيل  )ين َتُكوَنن ِمَن اْلُمْمَتر  َفالَ ( 

  لكل سامع أي إذا ظهرت الداللة فال ينبغي أن ميرتي فيه. وقيل :
  ) .وال تكونن من املشركني  (هو من باب التهييج واإلهلاب كقوله  وقيل :
  ل من ربك باحلق وال يريبك جحود أكثرهم وكفرهم.يف أن أهل الكتاب يعلمون أنه منز ) فال تكونن من املمرتين (  :وقيل 

وحيتمل أن يكون املخاطب الّرسول عليه الصالة والسالم ، واملقصود مـن الكـالم املشـركون املمـرتون ، علـى  قال ابن عاشور : •
  طريقة الّتعريض ، كما يقال : ( إياَك أعين وامسعي يا جارْه ).
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وهذا الوجه هو أحسـن الوجـوه ، والتفريـع ) لذين من قبلك لئن أشركت ليحبطّن عملك ولقد أوحي إليك وإىل ا( ومنه قوله تعاىل 
  فيه كما يف الوجه الثّاين.

  الفوائد :
  ذم من طلب حكماً غري اهللا . -1
  وجوب التحاكم إىل اهللا يف كل شيء . -2
  أن القرآن منزل غري خملوق . -3
  أن القرآن ناسخ لكل الكتب .-4
  عاىل .إثبات علو اهللا ت -5
  أن القرآن فيه بيان طريق احلق واهلدى . -6
  أن علماء اليهود والنصارى يعرفون صدق القرآن مبا عندهم من علم . -7
ِل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السِميُع اْلَعِليُم ((  ُمَبد َك ِصْدقًا َوَعْدًال الْت َكِلَمُة رَب115َوَتم( . (  

  ] . 115[ األنعام : 
----------  

  .يعين القرآن  )َوَتمْت َكِلَمُة رَبَك ( 
قرأه اجلمهور بصيغة اجلمع وقرأه عاصم ، ومحزة ، والكسائي ، ويعقوب ، وخلـف :  )  َكِلَمُة رَبكَ  (قوله :  قال ابن عاشور : •

قتـــادة ، وهــو األظهـــر ، َكلمــة بــاإلفراد فقيـــل : املــراد بالكلمـــات أو الكلمــة القـــرآن ، وهــو قــول مجهـــور املفّســرين ، ونقـــل عــن 
فأّمــا علــى قــراءة اإلفــراد فــإطالق الكلمــة علــى القــرآن ) والــذين آتينــاهم الكتــاب  (املناســب جلْعــل اجلملــة معطوفــة علــى مجلــة 

وأّما على قراءة الكلمات باجلمع فإطالقها على القرآن باعتبـار مـا  ، ... باعتبار أنّه كتاب من عند اهللا ، فهو من كالمه وقوله
أو باعتبار أنواع أغراضه من أمر ، وي ، وتبشري ، وإنذار ، ومواعظ ، وإخبار ، واحتجاج ،  ل عليه من اجلمل واآلياتيشتم

  ، وإرشاد ، وغري ذلك.
  ومعىن متامها أّن كّل غرض جاء يف القرآن فقد جاء وافياً مبا يتطّلبه القاصد منه.

  ويف متامه أربعة أوجه حمتملة : قال الماوردي : •
  : متام ُحَجِجِه ودالئله.دها أح

  : متام أحكامه وأوامره.والثاني 
  : متام إنذاره بالوعد والوعيد.والثالث 
  متام كالمه واستكمال صوره. والرابع :

أي : صدقاً يف األخبـار وعـدًال يف األحكـام ، فكلـه حـق وصـدق وعـدل وهـدى ، ... ال خيلـق عـن كثـرة الـرد ،  )ِصْدقًا َوَعْدًال ( 
  . ل منه العلماءوال مي

يف األمـر والنهـي. فـال أصـدق  يف األخبـار، وعـدالً  أي: صـدقاً ) َوَمتـْت َكِلَمـُة رَبـَك ِصـْدقًا َوَعـْدال : قولـه تعـاىل (  قال السعدي •
  . من أخبار اهللا اليت أودعها هذا الكتاب العزيز، وال أعدل من أوامره ونواهيه

  . فيما حكم وعدالً ل فيما قا قال قتادة: صدقاً  قال ابن كثير : •
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، وكـل مـا أمـر بـه فهـو العـدل الـذي ال  ، فكل ما أخرب بـه فحـق  ال مريـة فيـه وال شـك يف األخبار وعدال يف الطلب اً يقول: صدق
َهـاُهْم َعـِن اْلمُ يَـْأُمُرُهْم بِـاْلَمْعُروِف  ( عدل سواه، وكل ما ى عنه فباطل، فإنه ال ينهى إال عن َمْفَسدة، كما قال َوحيُِـل َهلُـُم ْنَكـِر َويـَنـْ

  ) .الطيَباِت َوُحيَرُم َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث 
   يف األخبـار واملواعيـد) ِصـْدقاً ( بلغـت الغايـة أخبـاره وأحكامـه ومواعيـده. ) َوَمتـْت َكِلَمـُت رَبّـَك : قوله تعاىل (  قال البيضاوي •

  م .يف األقضية واألحكا) َوَعْدًال  (
الّصدق : املطابقة للواقع يف اإلخبار : وحتقيق اخلرب يف الوعد والوعيـد ، والّنفـوذ يف األمـر والّنهـي ، فيشـمل  :قال ابن عاشور  •

والعـدل : إعطـاء مـن يسـتحّق مـا يسـتحّق ، ،  الّصدُق كّل ما يف كلمـات اهللا مـن نـوع اإلخبـار عـن شـؤون اهللا وشـؤون اخلالئـق
  ري أمور الّناس مبا فيه صالحهم.ِم على املظلوم ، وتدبدفع االعتداء والظلو 

ِل ِلَكِلَماتِِه (  ُمَبد ا لََننُصـُر ُرُسـَلَنا والـذين َءاَمنُـوْا ِىف احليـاة الـدنيا َويـَـْوَم يـَُقـوُم االشـهاد ( قول : ال مغّري لوعده كقوله ي )الويقـال   )ِإن
  م البشر.يعين : ال ينقض بعضها بعضاً وال يشبه كال) َال ُمَبّدَل لكلماته  ( 
  : قوالن )ال مبدل لكلماته ( ويف قوله  قال ابن الجوزي : •

  ال يقدر املفرتون على الزيادة فيها والنقصان منها. أحدهما :
  ال ُخلف ملواعيده ، وال مغري حلكمه.  والثاني :

قضه ، ألنه من عند حكـيم ال ودّلت اآلية على وجوب اتباع دالالت القرآن ؛ ألنه حق ال ميكن تبديله مبا يناقال القرطبي :  •
  خيفى عليه شيء من األمور كلها.

  لسائر األصوات ، باختالف اللغات على تفنن احلاجات .) َوُهَو السِميُع ( 
  الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن ، واملاضي واملستقبل .) اْلَعِليُم ( 

  الفوائد :
  إعجاز القرآن العظيم وعظمته . -1
  ) .أََفَال يـََتَدبـُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْريِ الّلِه َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتالَفاً َكِثرياً عاىل ( مصداق لقوله ت -2
  صدق القرآن فيما أخرب ، وعدل أحكامه .-3
  إثبات امسني من أمساء اهللا ومها : السميع والعليم . -4
ــَر َمــن ِفــي اَألْرِض يُ (  ) ِإن رَبــَك ُهــَو 116ِضــلوَك َعــن َســِبيِل اللــِه ِإن يـَتِبُعــوَن ِإال الظــن َوِإْن ُهــْم ِإال َيْخُرُصــوَن (َوِإن ُتِطــْع َأْكثـَ

  ) .) 117َأْعَلُم َمن َيِضل َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن (
  ] . 117 -116[ األنعام : 

----------  
، εيقول تعاىل، لنبيه حممد  )َوِإْن ُهْم ِإال َيْخُرُصونَ  َمن ِفي اَألْرِض ُيِضلوَك َعن َسِبيِل اللِه ِإن يـَتِبُعوَن ِإال الظن َوِإن ُتِطْع َأْكثـََر (

فـإن أكثـرهم قـد احنرفـوا يف أديـام وأعمـاهلم،  )َوِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِيف األْرِض ُيِضلوَك َعْن َسِبيِل اللـِه ( عن طاعة أكثر الناساً حمذر 
  وعلومهم. فأديام فاسدة، وأعماهلم تبع ألهوائهم، وعلومهم ليس فيها حتقيق، وال إيصال لسواء الطريق.

 ابـة، ومـن كـان ـذه املث ، ويتخرصون يف القـول علـى اهللا مـا ال يعلمـوناً الظن، الذي ال يغين من احلق شيئ بل غايتهم أم يتبعون
فإن أمته أسوة له يف سائر األحكـام،  εللنيب  اً وإن كان خطاب-ألن هذا ،  م، ويصف هلم أحواهل أن حيذر اهللا منه عباَده ي، فحر 

  ( تفسري السعدي ) .   اليت ليست من خصائصه.
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ر أن يكون غـري حـق، بـل ، على أنه ال يستدل على احلق، بكثرة أهله، وال يدل قلة السالكني ألمر من األمو  ودلت هذه اآلية •
بــل الواجــب أن يســتدل علــى اً ، وأجــر  اً قــدر  -عنــد اهللا-األعظمــون  ،اً ، فــإن أهــل احلــق هــم األقلــون عــدد الواقــع خبــالف ذلــك

  ( السعدي ) . ه .  ق والباطل، بالطرق املوصلة إلياحل
  يف هذه اآلية أن أكثر الناس على غري احلق . •

  ) . ناِس َوَلْو َحَرْصَت ِمبُْؤِمِننيَ َوَما َأْكثـَُر الكما قال تعاىل ( 
ـْل ِفيَهـا ِمـن ُكـل َزْوَجـْنيِ اثـْنَــْنيِ َوأَْهلَـَك ِإال َمـن َسـوقال تعاىل (  َبَق َعَلْيـِه اْلَقـْوُل َوَمـْن آَمـَن َوَمـا َحىت ِإَذا َجاء أَْمرُنَا َوفَاَر التـنوُر قـُْلنَـا امحِْ

  ) . آَمَن َمَعُه ِإال قَِليلٌ 
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن قال تعاىل ( و    ) .َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْرياً هلُم منـْ

  ) . َولَـِكن َأْكثـََر الناِس َال يـُْؤِمُنونَ  وقال تعاىل (
َلُهْم َأْكثـَُر اْألَوِلَني وقال تعاىل (    ) .َوَلَقْد َضل قـَبـْ

  ) .ِإن ِيف َذِلَك َآليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهم مْؤِمِنَني تعاىل (  وقال
  ) . ُقل ال َيْسَتِوي اْخلَِبيُث َوالطيُب َوَلْو أَْعَجَبَك َكثْـَرُة اْخلَِبيثِ وقال تعاىل ( 
  ) .اِس َال يـُْؤِمُنوَن ِإن الساَعَة َآلتَِيٌة ال رَْيَب ِفيَها َوَلِكن َأْكثـََر الن وقال تعاىل ( 
  ) . َوِإن َكِثرياً مَن الناِس َلَفاِسُقونَ وقال تعاىل ( 
  ) .َوِإن َكِثرياً مَن الناِس َعْن آيَاتَِنا َلَغاِفُلوَن وقال تعاىل ( 
  ) . نيَ ْدنَا َأْكثـََرُهْم َلَفاِسقِ َوَما َوَجْدنَا َألْكَثرِِهم مْن َعْهٍد َوِإن َوجَ وقال تعاىل ( 

  لَْيَس َمَعُه َأَحٌد ) متفق عليه . َوَمَعُه الرُجُل َوالرُجَالِن َوالنِيب  َوَمَعُه الرَهْيُط َوالنِيب  ُعرَِضْت َعَلى األَُمُم فـََرأَْيُت النِيبε )  وقال 
  :فما أكثر ما ذم اهللا عز وجل الكثرة يف كنابه ، ومدح القلة 

 ) .َداُووَد ُشْكًرا َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشُكوُر  َآلَ  فقال : (اْعَمُلوا
  ) . ِإال الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت َوقَِليٌل َما ُهمْ  وجل : ( ... َوِإن َكِثريًا ِمَن اْخلَُلطَاِء لََيْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعضٍ  وقال عز

ِإال َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل  التـنوُر قـُْلَنا امحِْْل ِفيَها ِمْن ُكل َزْوَجْنيِ اثـْنَـْنيِ َوأَْهَلكَ  ىت ِإَذا َجاَء أَْمرُنَا َوفَارَ تبارك وتعاىل : (حَ  وقال أيضاً 
 قَِليٌل  َوَمْن َآَمَن َوَما َآَمَن َمَعُه ِإال. (  

 احلـق يف جنـب أهـل الباطـل قليـل لقولـه تعـاىل : ( ومـا أكثـر النـاس ولـو اخللـق : أن أهـل وهـذه سـنة اهللا يف: قال اإلمـام الشـاطيب 
إليـه فـإن الغربـة ال  مـن عـود وصـف الغربـة εولينجـز اهللا مـا وعـد بـه نبيـه ) ( وقليـل مـن عبـادي الشـكور وقولـه ) حرصـت مبـؤمنني 

  ة .السنة بدعة والبدعة سنري وتص واملنكر معروفاً  تكون إال مع فقد األهل أو قلتهم وذلك حني يصري املعروف منكراً 
اهللا وكثـرَة أعدائـه، ظنـوا أن الغلبـة إمنـا هـى بـالكثرة، وقـالوا ( َغـر  وملـا رأى املنـافقون وَمـن ىف قلبـه مـرض ِقلـة حـزبِ : قال ابن القـيم و 

 يُغالَـب، حكـيم ينصـر َمـن يسـتحق بالعـدد، واهللا عزيـز ال ، فـأخرب سـبحانه أن النصـر بالتوكـل عليـه ال بـالكثرة، وال) ِديـنُـُهْم  َهُؤالءِ 
  " .وحكمُته أوجبت نصَر الفئِة املتوكَلِة عليه النصر، وإن كان ضعيفاً، فعزتُه

 م .أخرجه مسل ). فطوىب للغرباءاإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ غريباً  (بدأ εقال رسول اهللا قال:  τوعن أيب هريرة 
 م ) .يطيعه كثري من يعصيهم أكثر ممن س سوءناس صاحلون قليل يف نا (  εئل عنهم فقال وس

وسبعني فرقة،  افرتقت اليهود إىل إحدى وسبعني فرقة، وافرتقت النصارى إىل اثنتني ( εقال : قال رسول اهللا  τوعن معاوية 
 ة ) .وهي اجلماع وستفرتق هذه األمة إىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إالّ واحدة
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 . نصورة الناجية يف مقابل الفرق اهلالكة قليلامل الطائفة εفقد جعل 
 ك .جلماعة ما وافق احلق وإن كنت وحدا د :قال ابن مسعو 

  .اهلالكني طرق اهلدى وال يضرك قلة السالكني واياك وطرق الضاللة وال تغرت بكثرة ض : اتبعوعن الفضيل بن عيا
املتمسك به قليًال واملخالف كثرياً؛ ألن  لزوم احلق وإتباعه وإن كانجاء األمر بلزوم اجلماعة؛ فاملراد به  : وحيثقال أبو شامة 

 ل .وال نظر إىل كثرة أهل الباط ψوأصحابة  εالنيب  احلق الذي كانت عليه اجلماعة األوىل من
والتجديد إمنا   .  دينها ) إن اهللا يبعث هلذه األمة يف رأس كل مائة سنة من جيدد هلا ن : ويف السنة : شيخ اإلسالم ابن تيميوقال 

 . يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة اإلسالم
يف شك من دين  يفيد املسلم أنه ال يغتم بقلة من يعرف حقيقة اإلسالم، وال يضيق صدره بذلك، وال يكون وهذا احلديث

إىل   )  قـَْبِلكَ  ليَك فَاْسَأِل الِذيَن يـَْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ِمنَشك مما أَنَزْلَنا إ فَِإن ُكنَت ِيف  (  :  قال تعاىل  . اإلسالم، كما كان األمر حني بدأ
   . اإلسالم غري ذلك من اآليات والرباهني الدالة على صحة

مـن حقـق التوحيـد دخـل اجلنـة بغـري حسـاب بعـدما ذكـر  قال اإلمام شيخ اإلسالم حممد بن عبـد الوهـاب ( كتـاب التوحيـد : بـاب
  ة .ار بالكثرة، وعدم الزهد يف القلاخلامسة عشرة: مثرة هذا العلم، وهو عدم االغرت : يه مسائلف) : حديث ابن عباس السابق

 أخـربه اهللا سـبحانه بأنـه إذا رام ) وإن تطـع أكثـر مـن يف األرض يضـلوك عـن سـبيل اهللا  ( عند قوله تعـاىل: وقال اإلمام الشوكاين 
الـيت تـزال علـى احلـق وال يضـرها خـالف مـن  بيد األقلـني، ومـنهم الطائفـةطاعة أكثر من يف األرض أضلوه، ألن احلق ال يكون إال 

  . εخيالفها، كما ثبت ذلك عن رسول اهللا 
إن الناس قد ساروا إىل كذا ، واعتـادوا كـذا ، فأنـا معهـم ،  : وليحذر كل مسلم أن يغرت باألكثرين ، ويقولز : قال العالمة ابن با

بـاحلق وإن  ثر املاضني ، ولكن أيها العاقل ، عليك بالنظر لنفسك وحماسـبتها والتمسـكهلك ا أك فإن هذه مصيبة عظمى ، قد
ــَر َمــْن ِيف اْألَْرِض ( باالتبــاع ، كمــا قــال تعــاىل  تركــه النــاس ، واحلــذر ممــا ــى اهللا عنــه وإن فعلــه النــاس ، فــاحلق أحــق َوِإْن ُتِطــْع َأْكثـَ

وقال بعض السلف رمحهم اهللا : ( ال تزهـد يف احلـق  ) ِمبُْؤِمِننيَ  َوَما َأْكثـَُر الناِس َوَلْو َحَرْصتَ  (وقال تعاىل ) َعْن َسِبيِل الله ِ  ُيِضلوكَ 
  كني .تغرت بالباطل لكثرة اهلال لقلة السالكني وال
   .اهلدى وال يضره كثرة املخالفني فاملؤمن ال يستوحش من قلة السالكني على طريق ين :قال العالمة األلبا

 ) َعن َسِبيِلِه َوُهَو  ِإن َك ُهَو َأْعَلُم َمن َيِضلا ،  هـذه اآليـة )َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن رَبتقريـر لآليـة السـابقة ، وتأكيـد ملـا يفيـده مضـمو
أى : إن ربك الذي ال ختفـى عليـه خافيـة هـو أعلـم منـك ومـن سـائر خلقـه مبـن يضـل عـن طريـق احلـق وهـو أعلـم منـك ومـن سـائر 

أن تكـون مـن فريـق املهتـدين لتسـعد كمـا سـعدوا  -أيهـا العاقـل  -باملهتدين السالكني صراطه املستقيم ، فعليـك  - أيضاً  -اخللق 
  واحذر أن تركن إىل فريق الضالني ، فتشقى كما شقوا.
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